
Ogłoszenie nr 103176 - 2017 z dnia 2017-07-03 r. 

Łuków: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU I JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUKÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 503767-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łuków, krajowy numer identyfikacyjny 71158244000000, ul. ul. 
Świderska  12, 21400   Łuków, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 257 982 392, faks 257 982 439, 
e-mail info@lukow.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lukow.ug.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.lukow.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUKÓW

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 
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Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Łuków, podległych jednostek 
organizacyjnych, instytucji kultury, funduszy specjalnych i celowych, rachunków dochodów 
własnych jednostek organizacyjnych, rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych w 
trakcie realizacji zamówienia jednostek organizacyjnych, obejmująca: 1) otwieranie i prowadzenie 
rachunku podstawowego, rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, 
rachunków pomocniczych w PLN oraz rachunków walutowych; 2) realizację poleceń przelewów w 
systemie elektronicznym; 3) możliwość drukowania na bieżąco (przez Zamawiającego) wyciągów 
bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z programu do elektronicznej obsługi 
bankowej; 4) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w 
oparciu o stawkę WIBID 1M ustalaną dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań z 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego; 5) 
przenoszenie na koniec każdego dnia (ostatnią sesją) wolnych środków z rachunków jednostek 
budżetowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu Gminy 
(konsolidacja sald), bez pobierania prowizji i opłat. Środki podlegające konsolidacji powinny być 
dostępne na rachunkach jednostek budżetowych na początku następnego dnia roboczego 
(pierwsza sesja); 6) przenoszenie na lokatę (overnight) środków z rachunku podstawowego 
budżetu gminy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego; 7) uruchamianie na wniosek 
Zamawiającego krótkoterminowego kredytu do kwoty 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset 
tysięcy złotych) na rachunku podstawowym budżetu gminy. 8) oprocentowanie kredytu w 
rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M ustalanej dla kolejnych okresów obrachunkowych 
wg notowań z ostatniego dnia roboczego okresu obrachunkowego poprzedzającego rozpoczęcie 
kolejnego okresu obrachunkowego; 9) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek 
budżetowych zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 
31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu 
Gminy bez pobierania prowizji i opłat; 10) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób 
trzecich na rachunek i z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat; 11) 
dokonywanie wpłat i wypłat przez Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat, 12) wydawanie 
opinii i zaświadczeń bankowych; 13) wydawanie blankietów czekowych i kart płatniczych bez 
pobierania prowizji i opłat, 14) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych 
jednostek – instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostkach 
organizacyjnych – bez opłat; 15) bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi 
bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami; 16) 
świadczenie usługi typu „HOME BANKING” obejmującej w szczególności: a) udostępnienie 
programu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności: • 
składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i 
zagranicznych, • uzyskiwanie „na hasło” informacji na temat stanu realizacji przelewów oraz o 
stanie środków na rachunkach bankowych, • udostępnienie historii rachunków bankowych, b) 
przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego programu obsługi 
elektronicznej, c) uruchomienie usługi bankowej elektronicznej – aktualnie dla 5 jednostek 
organizacyjnych gminy tj.: • Urząd Gminy Łuków, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, • 
Gminny Ośrodek Kultury, • Gminna Biblioteka Publiczna, • Gminny Zespół Oświatowy. Uwaga: 
otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących w PLN w ramach wspólnej obsługi jednostek 
budżetowych prowadzonej przez Gminny Zespół Oświatowy dla 13 obsługiwanych jednostek 
(szkół, ich filii i przedszkoli) dla których należy otworzyć i prowadzić rachunki bieżące w ramach 
jednostki Gminny Zespół Oświatowy. d) serwis systemu bankowości elektronicznej, e) świadczenie 
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, które wchodzą w 
zakres umowy; 17) udostępnienie aplikacji pozwalającej na: • eksport przelewów z programu 
płacowego (standard pliku Multicash Elixir 0), • eksport przelewów do ZUS z programu płacowego 
w formacie Elixir 0, • przeniesienie bazy kontrahentów pomiędzy systemami bankowości 
elektronicznej (możliwość zaczytania dotychczasowych kontrahentów z numerami kont); 18) 
opłata za prowadzenie rachunków walutowych, przelewy międzybankowe w walutach i 
oprocentowanie środków na rachunkach walutowych wg obowiązującej w banku tabeli opłat i 
prowizji; 19) z tytułu wykonywania na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza 
wymienionymi w przedmiocie zamówienia bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z 
obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji; 20) Zamawiający wymaga aby obsługę bankową 
budżetu gminy w okresie od 25.09.2017 r. do 24.09.2022 r. prowadził bank, który posiada 
placówkę bankową lub bank, który do dnia 25.09.2017 roku utworzy swoją placówkę obsługiwaną 
przez pracowników banku na terenie Miasta Łuków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Bank Spółdzielczy,  ,  ul. Chopina 5,  21-400 ,  Łuków,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99,91770
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99,91770
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99,82720
Waluta: pkt

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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